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Cultes a la basílica titular
Dissabte 20. 17 h, processó pels carrers del Barri Gòtic des de la ba-
sí lica fins a la cate dral i retorn a la basílica (pl. Mercè, 1).

Dimarts 23. 12 h, missa a la basílica; 19 h, missa a la basí lica i expo-
sició breu del Santíssim Sagrament, al finalitzar la missa. 

Dimecres 24. Solemnitat de la Mare de Déu. Matí: misses a les 9, 
10.30, 12 i 13 h. Tar   da: misses a les 18 i 20 h. A les 8 h ofrena flo ral 
dels Tra  bucaires de Barcelo na; a les 10.30 h, missa solemne presi di     -
da pel cardenal arquebis be de Barce lona, Dr. Lluís Martí nez Sistach, i 
ofrena floral de les cases regionals a l’oferto ri; a les 13 h, misa con 
ofrenda floral de las comunidades hispanoamericanas y filipinas; a 
les 18 h, misa interpre tada en lenguaje de signos pa ra per sonas sor -
das; a les 20 h, missa de cloenda de les festes. 

El Full Dominical 
i la seva raó de ser El Full Dominical hauria de ser una 

picada d’ullet  a la vida eclesial lo-
cal i, de retop, a la vida de l’Es glésia 
universal. El veig com una invitació 
a prendre contacte amb l’Església, 
fet i dissenyat d’una manera simpà-
tica i planera, positiva, fent veure 
els trets maternals de l’Església que 
ens acull a tots, bons i dolents. Hau-
ria de ser una carta oberta que tots 
poguessin llegir, escrita com una 
carta de recomanació, com diu sant 
Pau (2Corintis 3,2-3), ben vivencial, 
talment que arribi als cors dels lec-
tors, passavolants en una església, 
en una famí lia... Una carta que sà-
piga donar raó de la nostra esperan-
ça a tothom que ens la demani; això 
sí, fent-ho amb gentilesa, suaument 
i amb respecte, mantenint la rectitud 
de consciència (1Pere 15,16). Per-
què ens surti així, no hem de fer ca-
ra de pomes agres, sinó de Pasqua. 
Així evitarem el monòleg avorrit que 
acaba per destruir la rela ció entre 
nosaltres i invitarem al diàleg crea tiu 
amb tots els germans i les germa-
nes que fan camí amb nosaltres. 

Molts fidels adquireixen cada diu-
menge el Full Do minical com una 
aju  da per seguir les lectures de la 
missa. I al llarg de la setmana te nen 
l’ocasió d’a  profundir en les di ver ses 
seccions. En un moment en què les 
publicacions pe riòdiques no passen 
pel seu mi llor moment, el Full Domi-
nical reuneix alguns requisits neces-
saris per superar la crisi: no tícies de 
proximitat, temàtica especialitzada, 
opinió i re f lexió, i el fet de ser una 
eina pràctica. L’objectiu: crear comu-
nió diocesana. El repte: arribar als 
joves. L’aposta tecnològica és una 
porta oberta a l’Evangeli i a la vida 
de l’Església; però també cal afavo-
rir que els joves hi vulguin entrar i 
que se sentin acollits.

IGNASI RICART
Claretià

El futur i la utilitat del Full Dominical 
passen per ser fidel de manera mi-
llor i renovada al que és el Full Do-
minical. Les seves pàgines han tin-
gut, tenen i han de tenir —com di-
ria el papa Francesc— l’olor de la 
proximitat i de la quotidianitat dels 
fidels i de la gent en general. Les se-
ves pàgines han de continuar expli-
cant la situació i les activitats de 
l’Església diocesana i del seu en-
torn social. Els grans mitjans no po-
den fer -ho amb tant detall. La comu-
nicació del Full ha de ser didàctica, 
directa, transparent, respectuosa. 
El grafisme en el Full Dominical de 
paper i digital ha de tenir la belle sa 
de la claredat.

ORIOL DOMINGO
Periodista

El Full Dominical el tinc associat al 
Dr. Isidre Gomà i Civit, que des de 
1971 a 1988 va comentar cada set-
mana, any rere any, les lectures do-
minicals. Quan jo era encara una ne-
na, ell em va iniciar en la lectura intel-
ligent de la Bíblia. D’ell vaig aprendre 
que cal respectar el text original, ofe-
rir una bona traducció i explicar-ne el 
contingut amb claredat i pedagogia. 
Un bon comentari orienta la lectura 
del text bíblic, il·lumina els seus ra-
cons obscurs i desperta les ganes 
d’aprofundir en la Pa raula  de Déu. A 
més a més, el Full Dominical és un 
ins tru ment de comunicació molt va-
luós: no tícies, llibres, activitats, ce-
lebracions… Per molts anys!

NÚRIA CALDUCH-BENAGES
Teòloga i professora a la Universitat 
Gregoriana de Roma

CARME MUNTÉ MARGALEF
Cap de redacció de 
Catalunya Cristiana

Solemnitat de la Mare de Déu 
de la Mercè
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Fa escassament dos anys que vam 
iniciar una renovació estètica i tec no   -
lògica del Full Dominical. Avui po   sem 
en circulació una renovació que ens 
permet incorporar una nova gra    fia 
als titulars, uns caràcters de lec  tu   ra 
més fàcil i unes millores en l’àm   bit 
de la realitat augmentada en con jun-
ció amb el nostre web; un nou tipus 
de paper que ens facilita una major 
qua litat fotogràfica; i un nou tracta-
ment dels textos que ens apor  ta una 
ajuda digitalitzada per ajus tar millor 
l’espai per a la fotografia i els repor-
tatges en color en combi na  ció amb 
els textos.
  També comptem amb un elenc 
am   pliat de redactors i col·labora-
dors, així com amb alguns nous es-
pais que ens permeten disposar de 

amb molt d’interès el nostre Congrés 
de Barcelona, for mula aquest fet, 
amb poques paraules, quan escriu 
en el seu docu ment programàtic titu-
lat La joia de l’Evangeli: «Noves cultu-
res continuen gestant-se en aquestes 
enormes geo  grafies humanes en què 
el cristià ja no sol ser promotor o ge-
ne   rador de sentit, sinó que rep altres 
llenguatges, símbols, missat ges i pa-
radigmes que ofereixen no ves orien-
tacions de vida, sovint en contrast 
amb l’evangeli de Jesús. Una cultura 
inèdita batega i s’elabo ra a la ciutat.»
No pretenem presentar un sol mo-
del de presència cristiana en el món 
urbà. Preparant el Congrés, he tingut 
ocasió de recordar un text dels inicis 
del cristianisme, concretament del 
principi del segle II de la era cristia-
na. És l’anomenada Epís tola a Diog-
net, que descriu com els primers cris-
tians s’integraven en les ciutats amb 
la il·lusió per ser com l’ànima de la 
societat del seu temps.
  Heus ací uns fragments d’aques-
ta famosa carta: «Els cristians no es 
distingeixen dels altres homes ni per 
la seva terra ni per la seva parl a ni 

Durant els propers mesos, Barce lo    na 
viurà la segona fase del Con grés In-
ternacional de Pastoral de les Grans 
Ciutats. La primera fase la vàrem ce-
lebrar el passat maig du     rant tres dies 
i ara estem prepa rant la segona fase, 
que tindrà lloc del 24 al 26 del pro-
per novembre i reu   nirà una vintena 
de cardenals i arquebisbes de grans 
metròpolis de tot el món. Aquests, 
davant de les propostes formulades 
en la pri          mera fase, en faran una va-
loració i les en riquiran amb les seves 
prò pies experiències. Desitgem oferir 
els resultats de tot el Congrés al pa-
pa Francesc, que ens rebrà el dia 27 
de novembre a Roma.
  Què esperem d’aquest Congrés? 
Consolidar i millorar la presència cris-
tiana en les grans ciutats i en la cul-
tura urbana. En aquest sentit, és molt 
il·lustratiu un fet que es pot expres-
sar dient que la fe i la cultura cristia-
nes ja no són hegemòniques en la 
major part de les grans concentra-
cions urbanes actuals. El papa Fran-
cesc, que sempre s’ha in  teressat per 
l’anomenada pastoral de les grans 
ciutats i ha donat suport i ha seguit 

PARAULA I  VIDA

Els cristians
a la ciutat
† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe 
de Barcelona

satges informatius i formatius que 
ens permeten mantenir un contacte 
setmanal amb la vida de l’Esglé sia.
  Al llarg d’aquests gairebé dos 
anys, hem escoltat els suggeriments 
de millora que tots, preveres i dia-
ques, religiosos i religioses, així com 
molts feligresos, ens han fet arribar 
a l’o  ficina de Mitjans de Comunicació 
So  cial, cosa que els agraïm, ja que 
ens ha permès incorporar moltes de 
les seves propostes en aquesta no-
va versió del Full. 
  La tecnologia de realitat augmen-
tada que utilitzem des d’aquest nú  -
mero, molt més desenvolupada i efi -
cient que la que hem estat fent servir, 
es pot utilitzar des d’avui d’una for   ma 
més ràpida i senzilla, ara també amb 
els telèfons intel·ligents i les tauletes 
digitals que ja formen part dels nos-
tres estris més personals. Incorpo-
rem també una nova APP amb la imat -
ge de l’escut de l’Arque bisbat —que 
està explicada en el full que ad jun-

tem perquè tots els usuaris puguin 
adaptar-s’hi ràpidament—, convidant 
tothom perquè aquests elements tèc-
nics ajudin d’una forma més visual 
a entrar en contacte amb les reali-
tats i les persones de la nostra Ar-
xi diòcesi. 
  El Full Dominical no intenta donar 
sempre resposta a totes les qüestions 
ni donar satisfacció a totes  les idees i 
maneres de pensar, però vol ser un 
por   taveu eficaç en el servei diocesà a 
l’Església de Barcelona, incorporant tot 
allò que ens pugui ser útil.
  Volem també agrair les col·labo -
ra cions que fan possible que cada 
set mana surti aquest Full Domini-
cal, tant les de les persones que col -
labo ren en la creació d’articles i no  tí-
cies, com les de les parròquies i ins-
titucions religioses i les de tots els 
fidels que ens animen amb els seus 
suggeriments i amb la lectura fi del del 
Full. A tots ells els oferim aquesta no-
va versió amb l’ànim que els agradi i 
que progressivament la puguem anar 
millorant i adaptant a les necessitats 
comunicatives i pas torals al servei 
de l’Evangeli de Je sús.

més infor mació, tant a nivell gene-
ral de la diò  cesi com de les activi-
tats particulars que es van desenvo-
lupant a les parròquies.
  Això ens permet mantenir i am-
pliar, adequadament reorganitzats, 
els textos de la Paraula de Déu de la 
litúrgia dels diumenges, els co men-
taris d’aquesta d’eminents teò legs 
i biblistes i les orientacions del ma-
gisteri de l’Església que il·lumi nen o 
apunten camins i solucions en mol-
tes de les nostres qüestions de fe, 
d’oració i de vida cristiana. 
  El nostre Full Dominical és un ele -
ment important de la comunicació 
en la nostra diòcesi, no en va és una 
de les publicacions de més di fusió 
en diumenge. Aquesta actualització 
del Full Dominical es propo sa fer ar  -
ribar a totes les persones que el lle -
geixen una informació dels esdeve-
niments diocesans més importants, 
el missatge i la informació del nos-
tre cardenal i bisbe, així com els mis-

Renovació del Full Dominical
MN. RAMON OLLÉ I RIBALTA
Delegat de Mitjans de Comunicació

pels seus costums. Perquè no ha-
biten en ciutats exclusives per a ells 
ni parlen una llengua estranya ni te-
nen un estil de vida separat de l’es-
til dels altres homes. Residint en ciu -
tats gregues o bàrbares, segons la 
sort que cadascú ha tingut a la vida, 
adaptant-se en el vestit, el men jar i 
altres aspectes de la vida als usos 
i costums de cada país, tanmateix 
mostren un estil peculiar de conduc-
ta admirable i, segons confessió de 
tots, sorprenent. Passen el temps a 
la terra, però tenen la se va ciutada-

nia al cel. Obeeixen les lleis establer-
tes, però amb la seva vida sobrepas-
sen les lleis.»
  També els cristians d’avui —com 
va dir un dels experts que va par  ti  ci  -
par en la primera fase del Congrés—, 
in  tegrats en comunitats senzilles i hu-
mils, centrades en l’eucaristia i la pre-
gària, estan cridats a ser un sig  ne 
d’esperança i de soli da-
ritat enmig del món ur bà. 
En tornarem a parlar, si 
Déu vol, en un pro per co-
mentari.



Proximitat al poble de Déu. Aquesta és la premissa bà-
sica en què es basa el nou web de l’Església de Bar-
celona: un portal jove i visual més actual i pròxim a les 
necessitat s de la diòcesi i dels seus fe  ligresos, amb 
un missatge clar i revelador, la Bona Nova.
  El portal Església de Barcelona vol anar «a trobar els 
més allunyats, els oblidats i els que neces siten com-
prensió, consol i ajuda», tal com demana el papa Fran-
cesc. I ho fa amb un contingut que respon als proble-
mes reals i actuals de la societat d’avui amb seccions  
fixes i constantment actualitzades com «Vols casar -
te?» o «Vols tornar a creure?», així com amb notícies 
d’últi ma hora, repor tatges de parròquies de l’arxidiò-
cesi i entrevistes a clergues i laics.
  Per tal de transmetre aquesta proximitat al poble 
de Déu, el web disposa de noves maneres de comu-
ni car adaptades als nous temps, com són el mate rial 
audiovisual, les galeries de fotografies i l’enllaç direc-
te a les xarxes socials, que permeten una bidireccio-
nalitat en el missatge. Perquè les majors possibilitats 
de comunicació també poden traduir-se en àmplies 
possibilitats de trobada entre tots. L’Església neces-
sita dels seus feligresos tant a la comunitat presen-
cial com a la virtual i el web Es glé sia de Barcelona els 
ofereix, a internet, un lloc de trobada amb altres fidels 
de l’arxidiòcesi.

INFORMACIÓ DEL WEB:  esglesiabarcelona.cat
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ACTUALITAT 

Fe per superar el Camí

Seguint la dita que «el pelegrí prega amb els peus», uns 70 joves de l’arxi diò-
cesi de Barcelona van pregar, al llarg de cinc dies i durant més de 100 km, 
recorrent el Camí de Santiago des de Valença (Portugal) fins a la ca pital de 
Galícia. En el pelegrinatge, que va tenir lloc del 27 de juliol al 3 d’agost i va 
estar organitzat per la Delegació de Joventut, els joves van poder conèixer-se 

i fer amistat amb altres pelegrins, aprofundir en la fe i comprovar els seus lí-
mits físics i espirituals. 
  El cardenal Martínez Sistach va rebre els joves a la fi del Camí, a la plaça 
de l’Obradoiro, i els va felicitar per l’esforç rea litzat i l’austeritat amb què van 
viu  re durant el pe legrinatge.

Un web modern per a una Església moderna
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Podem entendre com Déu s’enamora. Som ca-
paços d’entrar en la profunditat d’aquest miste-
ri que se’ns revela i podem conèixer. Sa  bem que 
l’experiència humana més profunda i més gratifi-
cant és l’a  mor. Una experiència de la qual no sols 
Déu no està absent, sinó que n’és el centre i el 

fonament perquè «Déu és amor» (1Jn 4,8). Una 
con vicció de fe que en nosaltres ha d’es devenir 
resposta, pregària confiada i agraïda. 
  «El Senyor s’ha enamorat de vos altres —ens 
diu un dels primers lli  bres de la Bíblia— i us ha 
escollit d’entre tots els pobles, no perquè fóssiu 

Déu
s’enamora

† SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA
Bisbe auxiliar de Barcelona

Detall de la Pietat de
Michelangelo Buonarroti

un poble més nombrós que els altres, quan de 
fet sou el més pe tit de tots, sinó perquè us esti-
ma i es manté fidel a la promesa que ha  via fet 
als vostres pares» (Dt 7,7s). Més clar ja no ho 
pot dir! El po     ble ho ha entès, la qual cosa el fa 
profundament religiós, creient. Som el seu poble, 
som seus! Allò més preuat, més digne d’elogi, de 
re coneixement, allò més bell i fas ci nant. Reco-
nèixer-ho és entendre com Déu estima i és fidel, 
persistent en l’amor. Per això, ens demana com 
a resposta la nostra perseverança en aquest 
amor, la nostra madure sa humana i cristiana, la 
nostra fidelitat. 
  I, el més gran miracle, Déu present en el cor 
de la humanitat. Des d’aquesta perspectiva i com 
a coronament de la fe del Poble que Déu ha es-
collit, una noia jove, Maria de Natzaret, ho entén 
així perquè se sent acollida i estimada, tant, que 
percep que Déu s’ha enamorat d’e  lla, i ho expres-

sa amb la sincera ten dresa de dir que s’ha fixat 
en la seva humilitat. Aquest és el motiu pel qual 
respon posant-se a la seva dis    posició. En ella, 
doncs, s’hi rea lit  za d’una manera plena la màxi-
ma obertura i disponibilitat personal al que Déu 
li demana. És la plenitud del temps, el moment 
històric en què l’amor de Déu ens dóna a enten-
dre des de la fe el naixement del seu Fill Jesús, 
a partir del qual tot pren una orientació decisiva.
  Maria, en els seus anys joves, ens fa veure 
que Déu és un interlocu tor de fiar i, per això, po-
dem en tendre que també a nosaltres el Se nyor 
ve a trobar-nos en els llocs i en els temps de la 
nostra existència quoti diana, com va anar a visi-
tar Maria a casa seva a Natzaret. Ve a ofe rir-nos 
i a consolidar un vincle d’amistat, a posar-nos al 
corrent de la seva intenció si és que hem oblidat 
que Déu s’ha enamorat de nosaltres. Pot ser això 
és el que més va entendre Maria, i aquest és el 
motiu pel qual hem d’aprendre que quan nosal-
tres ens presentem per ser acollits per Déu, jus-
tament és Ell qui té la iniciativa de presentar-se 
primer a casa nostra per ser acollit en els llocs 
i en els temps de la nos  tra existència. El truc 
del Se nyor a la nostra porta té un significat molt 
més gran: el de voler fer-nos parti cipants de la 
seva vida, del seu temps, de la seva eternitat, 
del seu amor, de la condició de fills, fins a viure 
el goig de poder-li dir a Déu «Pare!».
  Venerar Maria, la Mare de Jesús, és deixar-nos 
acompanyar per ella en la seva resposta valen-
ta de fe, és fer-li cas quan —referint-se al seu 
Fill— ens diu «feu tot el que Ell us digui» (Jn 2,5), 
és testimo niar la se  va perseverança i fortale sa 
en l’a  companyament de Jesús al llarg de la se-
va vida fins a la creu, és unir - nos a ella en la pre-
gària de to  ta l’Esglé sia en el dia del seu ini  ci, és 
confiar plena ment en el Res suscitat quan —en 
el misteri de l’Assumpció— ens és una garantia 
de vida per sem pre. Quan hem après a es  ti mar i 
per cebem l’amor de Jesú s, Déu amb nosaltres, 
aleshores podem fer ressonar arreu l’anunci pri -
mer i princi pal de la nostra fe, tal com ens ho 
comuni ca el papa Fran cesc: «Jesucrist t’estima, 
va donar la vida per salvar-te i ara és viu al teu 
costat cada dia per il·luminar-te, per enfor tir-te, 
per alliberar-te» (EG 164). 

Venerar Maria, la Mare 
de Jesús, és deixar-nos 

acompanyar per ella en la 
seva resposta valenta de fe
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Lectures 
Missa 
diària i 
Santoral
22. � Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Pr 3,27-34 / Sl 14 / Lc 8,16-
18]. Sant Maurici (o Mori), vene-
rat a Suïssa, i altres companys, 
mrs.; santa Digna, vg. i mr.; sant 
Fèlix IV, papa (526-530). 

23.  Dimarts [Pr 21,1-6.10-
13 / Sl 118 / Lc 8,19-21]. Sant 
Pius de Pietrelcina (pa re Pio), 
prev. caputxí; santa Te  cla, vg. i 
mr., associada a sant Pau, vene-
rada a Selèucia i pa trona de Tar-
ragona; sant Andreu, mr.; sant 
Lli o Linus, papa (toscà, 67-76) 
i mr. 

24. � Dimecres (  Barcelona, 
Sant Feliu i Terrassa) [Pr 30,5-
9 / Sl 118 / Lc 9,1-6]. Mare de 
Déu de la Mercè (s. XIII), patrona 
de Barcelona (ciutat i ar  xidiòce-
si, 1868, i pro víncia ecle siàsti-
ca; festa de precepte a Barce-
lona ciutat). Sant Gerard o Grau, 
bisbe; sant Pacífic, prev. fran-
ciscà; b eat Marc Cria do, prev. 
tri nitari. 

25. � Dijous [Coh 1,2-11 / Sl 
89 / Lc 9,7-9]. Sant Dalmau 
Moner (1291-1341), rel. do mi-
nicà, de Santa Coloma de Far-
ners (Selva); Mare de Déu de 
la Misericòrdia (Reus); san ta 
Aurèlia, vg.

26. � Divendres [Coh 3,1-11 / Sl 
143 / Lc 9,18-22]. Sants Cos  me 
i Damià (anomenats els sants 
metges), germans bessons mrs. 
de Síria, patrons dels metges i 
els farmacèu tics; sant Nil, abat; 
santa Justi na, vg. i mr.

27.  Dissabte [Coh 11,9-12, 
8 / Sl 89 / Lc 9,43b-45]. Sant 
Vicenç de Paül (1581-1660), pre-
vere a París, fund. Paüls (CM, 
1625) i cofund. Filles de la Ca-
ri tat (FC, paüles, 1633); sant 
Caius o Gai, bisbe; sants Adolf 
i Joan, germans mrs.

28. � † Diumenge vinent, XXVI 
de durant l’any (lit. hores: 2a 
setm.) [Ez 18,25-28 / Sl 24 / Fl 
2,1-11 (o més breu: Fl 2,1-5) / Mt 
21,28-32]. Sant Venceslau, màr-
tir (935), duc de Bo  hè mia; sant 
Llorenç Ruiz, pa   re de famí lia fi -
lipí, i companys, mrs. a Naga-
saki (s. XVII); sant Simó Rojas, 
prevere trinitari, de Valladolid; 
santa Eustoqui, 
filla de santa Pau-
la; beat Francesc 
Castelló i Aleu, màr-
tir. 

Ell és aquí
MN. JOSEP
URDEIX

Diaca i
liturgista

Després que ens hem senyat, res-
sona la salutació que tan familiar ens 
és als cristians: El Senyor sigui amb 
vosaltres. És així com s’ha tra duït el 
llatí que potser recordem: Do minus 
vobiscum. Que també s’hau ria pogut 
traduir: El Senyor és amb vosaltres. 
Perquè ell és aquí. El te niu amb vos-
altres. Perquè esteu reunits en nom 
d’ell, que us ha cri dat. Sou els cridats 
per ell per formar, en comunió amb ell, 
un sol cos. Ell és aquí. I amb ell po-
dreu oferir a Déu el vostre culte veri-
table, li po  dreu oferir tot el que sou, 
«com una víctima viva, santa i agrada-
ble» (Rm 12,1).
  Si més no, tot això és el que ens 
evoca aquesta salutació que ens ve 
dels primers segles. Els cristians, en 
escoltar-la quan comença una acció 
sagramental, s’han sentit portats a 
fer vives aquelles actituds i aquells 
sentiments amb què cal dis posar-se a 
participar-hi. Aquesta sa lutació, tot i la 
seva simplicitat, ja ens fa adonar-nos 
que penetrem en l’obra de Crist en 
nosaltres, la que ens ha de santificar.

LEX ORANDI,  LEX CREDENDI 

Con esta frase se definía Benedic-
to XVI el día de su elección. Así 
tra  bajó él siempre en la Iglesia. 
  Su su cesor, Francisco, es un 
ejem plo mantenido de tal actitud. 
Hoy el Pa pa se encuentra en Alba-
nia, en res puesta a la invitación 
de los obispos y de las autorida-
des del país. 
  Acude con un claro deseo —ha 
dicho— de «confirmar en la fe a la 
Iglesia en Albania y testimoniar mi 
aliento y mi amor a un país que su-
frió mucho a consecuencia de las 
ideologías del pasado».
  De los fieles cristianos albane-
ses recibimos todos el testimo-
nio de la existencia de una familia 
fuerte, en la que los ancianos son 
respeta dos, escuchados y atendi-

dos, de una pre ciosa convivencia 
pacífica en tre las religiones, de 
una mantenida paz social, de un 
gran amor a la Iglesia. 
  Aleccionados por tales vir tu-
des, acojamos unas palabras di-
rigidas por el Papa a los jóvenes: 
«Vayan, sin miedo, para servir». 
Humildes tra  ba  jadores de la viña, 
ofrezcamos «nues tra carne, con la 
humildad y el valor de María, pa-
ra que él pueda seguir habitando 
en medio de los hombres; nues-
tras manos para acariciar a los 
pequeños y a los po bres; nues-
tros pies para salir al en  cuentro 
de los hermanos; nuestros brazos 
para sostener a quien es dé bil y 
para trabajar en la viña del Señor» 
(12/12/2013).

« Humilde trabajador 
en la viña del Señor»
HNA. M. DE LOS ÁNGELES
MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

El papa Francesc nomena el cardenal 
Lluís Martínez Sistach membre de la
III Assemblea General Extraordinària
del Sínode dels Bisbes
La Sala de Premsa del Vaticà va no-
tificar, el dimarts 9 de setembre, els 
noms dels membres que participa-
ran en la III Assemblea General Ex-
traordinària del Sínode dels Bisbes 
que se celebrarà a Roma del 5 al 19 
d’octubre. 
 Entre els membres de l’Assem-
blea Sinodal, per nomenament del 
papa Francesc, hi ha el cardenal 
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe 
de Barcelona. El cardenal Martínez 
Sistach agraeix el gest de confiança 
del Sant Pare en fer-lo membre del 
Sínode que tractarà dels reptes pas-
torals de la família en el context de 
l’evangelització.
 Aquesta assemblea extraordinària 
del Sínode se celebrarà al Vaticà, del 
5 al 19 del proper mes d’octubre i 
es completarà amb una assemblea 
ordinària sobre el mateix tema, que 
tindrà lloc a la Ciutat del Vaticà du-
rant la tardor de 2015.
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Vet aquí una paràbola del Regne amb un ense nya-
ment que va més enllà de la conclusió: «Els dar-
rers seran primers i els primers, dar rers» (20,16; 
cf. 19,30). El tema de la paràbola, com mostra 
el fragment de la queixa dels contractats a pri-
me ra hora del matí (20,10-12), no és l’ordre del 
pagament del sou sinó, més aviat, que els qui han 
estat contractats al matí reben el mateix que els 
contractats a darrera hora de la tarda, sense possi-
bilitat de complir el jornal. L’accent de la pa ràbola, 
per tant, està clarament en la bondat del Senyor 
de la vinya (també aquí l’amo es converteix en el 
Senyor de la vinya, 20,8), en front de la gelosia 
dels qui han hagut de «suportar el pes de la jor-
nada i la ca lor» (20,15; cf. 20,12c).
  Aquesta paràbola, que —això cal subratllar- 
ho— només la tenim en Mateu, és un contra punt 
clar i directe a la doctrina de les bones obres. L’en  -
senyament és que la doctrina de les bones obres 
no és el criteri decisiu de la ple  nitud. En efec te, 
la insistència de Mateu en les bones obres, re -
flectida en diferents episodis (p.ex. en diversos 
moments del sermó de la muntanya, en la parà-
bo   la del sembrador, etc.) i que encara trobarem 
més endavant en Mateu (p.ex. en Mt 25), podria 
semblar que avala la doctrina del pagament d’un 
sou com a gest de cisiu de cara a assolir la pleni tud 
a què estem cridats. La paràbola, com a contra-
punt a aquesta doctrina, ensenya amb claredat 
que el gest veritablement cabdal de la pleni tud 
a què se’ns crida no són les bones obres (en ter-
minologia clàssica, el mèrit) sinó la bondat del 
Senyor de la vinya. Com ja vam dir en el co men  tari 
de la paràbola del jull, estem en bones mans.
  Tanmateix això no treu que no haguem de col  -
la borar amb fermesa i fidelitat a realitzar la justí -
cia del regne (6,33), que ha d’anar més enllà que 
la dels escribes i fariseus. Les bones obres con-
tinuen essent una implicació ineludible del procés 
d’implantació del Regne (5,16), però no són la 
clau de la plenitud que ve de la bondat del Senyor.

  Lectura del libro de Isaías (Is 55,6-9)

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invo-
cadlo mientras está cerca; que el malvado aban-
done su camino, y el criminal sus planes; que re-
grese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, 
que es rico en perdón. 
  Mis planes no son vuestros planes, vuestros 
ca minos no son mis caminos —oráculo del Señor—. 
Como el cielo es más alto que la tierra, mis cami-
nos son más altos que los vuestros, mis planes, 
que vuestros planes.

  Salmo responsorial (144)

R. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

Día tras día, te bendeciré / y alabaré tu nombre por 
siempre jamás. / Grande es el Señor, merece to-
da alabanza, / es incalculable su grandeza. R.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la 
cólera y rico en piedad; / el Señor es bueno con to  -
dos, / es cariñoso con todas sus criaturas. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, / es bon-
dadoso en todas sus acciones; / cerca está el Se-
ñor de los que lo invocan, / de los que lo invocan 
sinceramente. R.

   Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Fl 1,20c-24.27a)

Hermanos: 
  Cristo será glorificado abiertamente en mi cuer-
po, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vi-
da es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si el 
vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífe-
ro, no sé qué escoger. 
  Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo 
partir para estar con Cristo, que es con mucho lo 
mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo 
que es más necesario para vosotros. Lo importan-
te es que vosotros llevéis una vida digna del Evan-
gelio de Cristo.

  Evangelio según san Mateo (Mt 20,1-16a)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa -
rábola: «El reino de los cielos se parece a un pro-
pietario que al amanecer salió a contratar jornale-
ros para su viña. Después de ajustarse con ellos 
en un denario por jornada, los mandó a la vi ña. Sa-
lió otra vez a media mañana, vio a otros que esta-
ban en la plaza sin trabajo, y les dijo: “Id tam bién 
vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido.” Ellos 
fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media 
tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tar  de y en-
contró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que 
estáis aquí el día entero sin trabajar?” Le respon-
dieron: “Nadie nos ha contratado.” Él les dijo: “Id 
también vosotros a mi viña.” Cuando oscureció, el 
dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a los jor -
na leros y págales el jornal, empezando por los úl -
timos y acabando por los primeros.” Vi nieron los 
del atardecer y recibieron un denario ca da uno. 
Cuan do llegaron los primeros, pensaban que reci-
birían más, pero ellos también recibieron un dena-
rio cada uno. 
  Entonces se pusieron a protestar con  tra el amo: 
“Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los 
has tratado igual que a nosotros, que hemos aguan -
tado el peso del día y el bochorno.” Él replicó a uno 
de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. 
¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo 
y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. 
¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quie-
ra en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia por-
que yo soy bueno?” Así, los últimos serán los pri-
meros y los primeros los últimos.»

DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY

  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 55,6-9)

Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invo-
queu-lo ara que és a prop. Que els injustos aban-
donin els seus camins, i els homes malèfics els 
seus propòsits; que es converteixin al Senyor i s’a-
piadarà d’ells, que tornin al nostre Déu, tan gene-
rós a perdonar. Perquè els meus pensaments no 
són els vostres, i els vostres camins no són els 
meus, diu l’oracle del Senyor. Els meus camins i 
els meus pensaments estan per damunt dels vos -
tres tant com la distància del cel a la terra.

  Salm responsorial (144)

R. El Senyor és a prop dels qui l’invoquen.

Us beneiré, Déu meu, dia rere dia, / lloaré per sem-
pre el vostre nom. / El Senyor és gran. No us canseu 
de lloar-lo, / que la seva grandesa no té límits. R.

El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càs-
tig, gran en l’amor. / El Senyor és bo per a tothom, / 
estima entranyablement tot el que ell ha creat. R.

Són camins de bondat els del Senyor, / les seves 
obres són obres d’amor. / El Senyor és a prop dels 
qui l’invoquen, / dels qui l’invoquen amb since-
ritat. R.

  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Filips (Fl 1,20c-24.27a)

Germans, tant si surto en vida d’aquesta presó, 
com si he de morir, sé que Crist serà glorificat en el 
meu cos. Perquè per a mi, viure és Crist, i morir 
em seria un guany. Però quan penso que, mentre 
continua la meva vida, puc fer un treball profi tós, 
no sé pas què escollir; em trobo pres per aquesta 
alternativa: d’una banda, el meu desig és de mo rir 
ja per estar amb Crist, cosa incomparablement 
mi llor; però d’altra banda, pensant en vosaltres, 
veig més necessari que continuï la meva vida cor-
poral. Ara, a vosaltres, us demano solament això: 
que porteu una vida digna de l’evangeli del Crist.

  Evangeli segons sant Mateu (Mt 20,1-16a)

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aques-
ta paràbola: «Amb el Regne del cel passa com 
amb un propietari que sortí de bon matí a llogar 
treballadors per a la seva vinya: va fer tractes per 
un jornal, i els envià a la seva tasca. Sortí altra ve -
gada a mig matí, en trobà d’altres a la plaça sen  -
se feina i els digué: Aneu també vosaltres a la me -
va vinya; us pagaré el que sigui just. I ells hi van 
anar. Pels volts de migdia i a mitja tarda, tornà a 
sortir i va fer el mateix. Una hora abans de pon-
dre’s el sol encara en trobà d’altres i els digué: 
Què feu aquí tot el dia desvagats? Ells li contes-
ten: És que ningú no ens ha llogat! Els diu: Aneu 
també vosaltres a la meva vinya. Al capvespre, l’a -
mo de la vinya digué a l’encarregat: Crida els tre-
balladors i paga’ls el jornal. Comença pels que han 
vingut més tard, i acaba pels primers. Vin  gue  ren, 
per tant, els qui feia una hora que treba llaven, i 
cobra ren el jornal sencer. Quan tocava als primers, 
es pensaren que cobrarien més, però van cobrar 
el mateix jornal. 
  »En veure això, rondinaven i deien al propieta ri: 
Aquests darrers han treballat només una hora i 
els pagues igual que a nosaltres, que hem hagut 
de suportar tot el pes de la jornada i la calor. Ell va 
respondre a un d’aquests: Company, quin mal t’he 
fet? No havíem fet tractes per un jornal? Doncs, 
pren el que et toca i vés-te’n. A aquest darrer jo li 
vull donar igual que a tu. Què no puc fer el que vull 
a casa meva? Tens enveja perquè jo sóc gene-
rós? Així els darrers passaran a primers, i els pri-
mers a darrers.»

Paràbola dels treballadors enviats a la vinya, miniatura 
d’un Evangeliari (Biblioteca Nacional, Madrid)

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

Els treballadors 
de la vinya
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ENTREVISTA 

Fidelitat 
i servei a 
l’Església

Dissabte vinent, dia 27, tindrà lloc 
a Madrid la beatificació d’Álvaro del 
Portillo, successor de sant Josep-
ma ria Escrivà de Balaguer, funda dor 
de l’Opus Dei. La seva vida va estar 
marcada per un sentit de fi de litat i 
servei a l’Església. Sal vador Bernal, 
que va conèixer bé el futur beat, ha 
publicat Álvaro del Por tillo, una sem-
blança personal (Ed. Claret).

Com era Álvaro del Portillo, de prop? 
Tenia el carisma de la normalitat: ho -
me profundament humà, pendent dels 
altres, oblidat de si mateix. Més d’u-
na vegada he usat un vers d’Anto nio 
Machado: era un home bo, en el bon 
sentit de la paraula bo.

Com el descriuria com a pastor?
Amb les paraules de sant Pau a 2a Co-
rintis 11,28: tenia la sollicitudo om-
nium Ecclesiarum. Realment, estar al 
seu costat unes setmanes significava 
créixer en visió universal, participant 
d’infinitat de notícies, alegries i des-
vetllaments relatius a l’Església en 
tantes regions del món.

Què significa que Álvaro del Porti llo 
va ser testimoni fidel de la vida san-
ta de Josepmaria Escrivà i per què va 
voler ser-ho?
Al llarg de la història, la divina Pro vi  -
dència ha reiterat aquesta figura del 
successor d’un sant, almenys des de 
Moisès. En el cas de l’Opus Dei, es trac    -
tava de configurar la rea litat pro   fun-
da de la crida universal a la sante dat 
de tots els fidels. Ál varo del Por ti-
llo va con   tribuir a fer-la reali tat, no 
sols amb la seva fidelitat personal als 
ensenya ments de sant Josepmaria, si-
nó amb el seu treball en el Vaticà II: sant 
Joan XXIII li va en car  regar la presidèn-
cia d’una comissió i el va nomenar 
posteriorment secretari d’una altra. 

Òscar Bardají i Martín

SALVADOR BERNAL

FE I  GRANS CIUTATS

L’opció pels 
pobres en una 
Església cordial
DR. CARLOS M. GALLI, Buenos Aires (Argentina)
Ponència del Congrés Internacional 
de Pastoral de les Grans Ciutats

L’Església missionera fa una opció 
en favor de tots, i això es demostra en 
la seva opció en favor dels pobres. 
Francesc vol «una Església po bra i 
per als pobres» (paraules en la pri me-
ra trobada amb els periodistes des-
prés de la seva elecció). 
  L’opció preferencial pels pobres 
marca la fesomia de l’Església lla ti-
no  ameri ca na, de la qual prové Fran-
cesc.
  Els pobres estan presents en el 
cor de Déu i cal que estiguin pre  sents 
en el cor del Poble de Déu. Fran cesc 
ens recorda sovint la dimensió social de 
l’evangelització. «L’Església, guiada 
per l’Evangeli de la misericòrdia i per 
l’amor a l’home, es colta el cla mor 
per la justícia i vol respondre-hi amb 
totes les seves forces [...]. Això im-

plica tant la co operació per a resol-
dre les causes estructurals de la po-
bresa i per a promoure el desenvo lu-
pament integral dels pobres, com els 
gestos més simples i quotidians de 
solidaritat davant les misèries molt 
concretes que trobem» (EG, 188).
  El lloc privilegiat dels pobres en 
el Poble de Déu (EG, 197-201) inclou 
aquestes dues afirmacions prin ci-
pals:

  a)  «El cor de Déu té un lloc pre fe  -
rencial per als pobres, tant que 
fins ell mateix es va fer po bre» 
(EG, 197).

  b)   «Per a l’Església, l’opció pels po-
bres és una categoria teològi ca 
abans que cultural, sociològica, 
política o filosòfica» (EG, 198).

HECHOS DE VIDA

Para momentos 
difíciles: 
«Anima Christi»
MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

Ludolfo de Sajonia, el Cartujano, en su 
Vida de Cristo, que leyó Ignacio de Lo -
yola durante su convalecencia de una 
herida grave, escribió: 
  —«Si has compasión de Mí, rei  na -
rás conmigo. / Si deseas tener cu ra-
dor de tus llagas, Cristo médi co es. / 
Si fiebres y trabajos pade ces, fuente 
de refrigerio es. / Si eres de maldad 
cercado, justicia y santi dad es. / Si 
has de menester soco rro, esfuerzo 
y virtud es. / Si temes la muerte, vi  -
da es. / Si aborreces las tinieblas, 
luz es. / Si deseas ir al cie   lo, carre-
ra es. / Si buscas manjar de pan vi-
vo, alimento es. / Y por ende, bien di-
jo el sabio: «Perfecta ignoran cia es 

saber muchas cosas y no saber a Je -
su  cristo…»
  En los Ejercicios Espirituales, Igna-
cio de Loyola recomienda que se re-
ce el Anima Christi: 
  —Alma de Cristo, santifícame. / 
Cuerpo de Cristo, sálvame. / Sangre 
de Cristo, embriágame. / Agua del 
costado de Cristo, lá va me. / Pasión 
de Cristo, confórtame. / ¡Oh buen Je    -
sús!, óyeme. / Dentro de tus llagas, es-
cónde me. / No permitas que me apar-
te de Ti. / Del maligno enemi go, de-
fién de me. / En la hora de mi muer te 
lláma me. / Y mándame ir a Ti. / Pa-
ra que con tus santos te ala  be. / Por 
los Siglos de los Siglos. Amén.
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Inauguració 
oficial de curs 
a les Facultats 
Eclesiàstiques
El proper 2 d’octubre, el carde-
nal Martínez Sistach i el car  de nal 
Zenon Grocholewski, pre  fec-
te de la Congregació per a l’E -
du    cació Catòlica, presidiran 
l’acte d’inauguració del curs de 
la Facultat de Teologia de Ca  ta -
lunya, de la Facultat de Fi   lo   sofia 
de Catalunya, de l’Ins titut Supe-
rior de Litúrgia de Barcelona i de 
l’Institut de Teologia Fo na mental.

Horari dels actes: 
• 10 h, celebració de l’Eucaris-
tia, presidida pel cardenal Ze non 
Grocholewski, a la capella del 
Seminari Conciliar de Bar celona.
• 11.15 h, acte acadèmic a 
l’Au   la Magna. Obrirà l’acte el 
cardenal Martínez Sistach. El 
Dr. Armand Puig i el Dr. Jaume 
Aymar presentaran la Memòria 
del curs anterior a la FTC i a la 
FFC, respectivament. Lliçó inau-
gural: «La reforma litúrgica del 
Concili Vaticà II a les diòcesis 
catalanes», a càrrec del Dr. Xavier 
Parés i Saltor, professor a la FTC. 
Cloenda a càrrec del cardenal 
Grocholewski i intervenció mu-
sical a càrrec de la Capella Sacra 
de Catalunya, director Albert Pà-
mies.
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ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya

Un matí d’estiu, amb un amic que ha 
superat els setanta anys i que tota 
la vida ha viscut en un petit poble, 
treba llant de paleta i esdevenint des-
tre en el treball de la pedra, anem 
a una er mita dedicada a la Mare de 
Déu. Tan bon punt hi arribem, em 
sug gereix de saludar Maria. Ho fa 
recitant un poe ma de Mn. Cinto Ver-
daguer a la Mare de Déu de la Mer-
cè que havia après quan era infant 
i que converteix en pre  gària de sa-
lutació: «Oh Maria aquí em teniu, / 
vostre amor a Vós me mena [...]. Ja 
mai més me deixeu lliure / si  nó per 
volar al port, / quan amb l’hora de la 
mort, / m’arribi l’hora de viu re». Des-
prés de celebrar l’eucaristia, em re-
corda: «Abans d’anar-nos-en, hem de 
pujar a estimar la Mare de Déu». Fet 
el petó a la imatge, el meu amic aca-
ba la nostra visita amb una pregà ria 
de comiat amb un altre poema de 
Mn. Cin to que diu: «Sortint de vostra 
ermita, / un do us demanaré: / tor-
neu-me la vi sita, / l’instant que em 
moriré. / Es trella que al cel guia / 
guieu-m’hi Vós si us plau. / Adéu-
siau, Maria; / Maria, adéu-siau». Uns 
infants que havien ar  ribat uns mo-
ments abans amb els pares escol-
ten amb interès i miren en    curiosits 
el senyor gran, d’ulls vius i brillants, 
que s’acomiada de Ma ria amb un 
poema fet pregària que havia après 

quan era com ara ells. Paraules anti-
gues sentides, pregades, amb emo-
ció quasi d’infant. Quan sor tíem de 
l’ermita, el grup de pares i infants pu-
javen les escales per anar a estimar 
la Mare de Déu.
  Pregar en temps de vacances. 
«Tots ells eren constants i unànimes 
en la pregària, juntament amb algu-
nes dones, amb Maria, la mare de 
Jesús, i amb els germans d’ell» (Ac 
1,14). Es timar Maria en les devo-
cions populars, en les seves ermites 
i santua ris; en senyar als infants poe-
mes i pregàries antics —molts són 
de sempre— o d’ara adreçats a ella; 
ajudar així a des cobrir Maria com a 
mare, com a mit jancera, com a refu-
gi, com a advoca  da... Seguir el seu 
exemple de fe i de caritat, atenta a 
les necessitats dels altres, com a Ca-
nà, confiant en el seu fill. «Feu tot el 
que ell us digui» (Jn 2,5b). 
  Des de molt antic s’ha honorat 
Ma ria sota l’advocació de Mare de 
Déu, dona fidel a la voluntat del Pare 
que pregà amb l’Església que nai-
xia i s’anava configurant amb l’im-
puls de l’Esperit. Maria, la mare del 
Se nyor, mare de la comunitat creient, 
l’Esglé sia. Acudim a ella, honorem- 
la i en se  nyem a fer-ho als infants i jo-
ves. Fem rea litat actual la seva lloan-
ça agraï da: «Totes les generacions 
em diran benaurada» (Lc 1,48). 

GLOSSA

Pregàries apreses 
quan érem infants

El dia 6 d’octubre el Sínode de la Fa-
mília iniciarà les seves sessions. La 
tasca que li espera és gran i impor-
tant. La qüestió de la família preocu-
pa i molt l’Església. És un secret a 
veus que la família està en crisi, que 
ha sofert grans canvis i que cal res-
situar el paper de l’Església per ofe-
rir a les persones i a les famílies tot 
el seu suport i complir la seva mis-
sió.
  Els problemes més importants que 
tenen plantejats els matrimonis i les 
famílies actualment són, en primer 
lloc, el mateix concepte d’amor, que 
és viscut com una experiència emo-
tiva, sensible, subjectiva, sense que 
impliqui un compromís per a tota la 
vi  da i de servei a la vida. En segon 
lloc, la família, com a conseqüència 
de la manca d’estabilitat conjugal, és 

dèbil i es trenca fàcilment. També és 
cert que moltes persones troben en 
la nova família la pau i felicitat que 
no han trobat i gaudit anteriorment. 
Finalment, la sexualitat és objecte 
de consum i ha deixat de ser patri-
moni, signe i manifestació de la vida 
conjugal. 
  Arran del qüestionari publicat per la 
Secretaria del Sínode, sorgiren unes 
qüestions importants. La prime ra és 
demanar que l’Església presti més 
atenció a les famílies. En segon lloc, 
la necessitat d’acollir i donar respos-
ta a les noves situacions pastorals: 
els casos d’irregularitat conjugal i fa-
miliar. És urgent oferir a aquestes 
per sones i famílies una resposta vàli-
da que acabi amb la seva margina-
ció en el si de l’Església. Una petició 
cons tant és poder rebre els sagra-

ments. Aquest tema ha creat grans 
expectatives i la resposta que oferei-
xi el Sínode pot ser causa de gran joia 
o de gran decepció.
  Finalment, cal ajudar els prome-
sos a fer una bona preparació al ma-
trimoni. L’acció pastoral no pot li-
mitar-se a preparar l’expedient. Cal 

oferir-los un bon acolliment, adap-
tar-se a les seves necessitats, dedi-
car-los el temps que requereixen, ofe-
rir-los possibilitats de participar en 
grups de pastoral matrimonial i fa-
miliar, d’aprofundir en la fe cristiana 
per tal que aquesta incideixi en la vi-
da conjugal i familiar.

MN. MANUEL CLARET
Delegat de Pastoral Familiar

OPINIÓ

El Sínode de
la Família



Ordenació de dos nous sacer-
dots a la Sagrada Família. El 
proper diu  menge 28 de setem-
bre (17 h), el car  denal arque-
bisbe de Barcelo na, Dr. Lluís 
M artínez Sistach, pre si  di                 r à la 
celebració de l’eucaristia en 
la qual or denarà preveres Mn. 
San   tiago Cu      querella i Mn. Pa-
trick Stref, tots dos alumnes 
del Seminari Conciliar de Bar-
celona. Com és habitual, per 
as sis tir-hi cal reco llir les invi ta-
cions gratuï tes que es distribui-
ran del 22 al 26 de setembre 
al Seminari Con ciliar de Barce-
lona (c/ Diputació 231, de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h).

Sessió acadèmica en memòria del 
cardenal Vidal i Barraquer. Presidida 
pel cardenal Martínez Sistach, tindrà 
lloc el dijous 25 de setembre (19 h), 
a l’Aula Magna del Seminari (c/ Dipu-
tació, 231). Amb motiu del 70è ani-
versari de la mort del cardenal Vidal 
i Barraquer (13.09.1943). Hi inter-
vindran els professors d’història de 
l’Església Ramon Corts i Blay i Ma-
nuel M. Fuentes i Gasó.

Vigília de la Mare de Déu de la Mer-
cè. A l’església del Santíssim Sa gra -
ment (c/ Aragó, 268), dilluns 23 de 
setembre (21.30-23.30 h), san ta 
mis sa, adoració eucarística, ofici de 
lectures, oració personal i goigs de la 
Mare de Déu de la Mercè. Or   ganitza: 
Adoració Nocturna de Bar celona (ANE 
y ANFE). Oberta a tot hom.

Parròquia de Sant Ramon de Pe   nya  -
fort (Rbla. de Catalunya, 115). Diu-
menge 28 de setembre (12 h), cele-
bració de l’Eucaristia en honor de la 
Mare de Déu de la Mi sericòr dia, pa   tro     na 
de Reus. Es convida tots els reu sencs 
i tots els fidels de vots de la Ma  re de 
Déu sota l’advocació de la Mi se ri còr-
dia. Us hi esperem.

Festa de Sant Pio de Pietrelcina. Els 
devots i el grup d’oració «Amics del 
Pa re Pio» celebraran la commemo ra -
ció del sant amb una eucaris tia a la 
Ba sílica de la Concepció (c/ Ara  gó, 
299) dimarts 23 de setembre (18 h). 
Predicarà la missa fra Va lentí Ser ra, 
caputxí. La celebració euca rís tica se  rà 

dinar i va compartir la taula amb els 
empleats, com mostra la foto. Acabat 
el dinar, els va do  nar una benedicció 
per a ells i per a les seves famílies i 
es van fer una foto de record.

Exercicis 
i recessos
«La bona notícia», amb Marcel Ca pe -
llades, ermità de Sant Salvador. Dis-
sabte 4 d’octubre (10-17 h), al Mo-
nestir de Sant Pere de les Puel· les 
(c/ Anglí, 55). Informació: t. 932 038 
915, a/e: www.benedictinescat.
com/StPere

Llibres
De la vellesa a 
la   Bellesa, pel 
P. Bernabé Dal -
mau, monjo de 
Montser rat. 
Aquest llibre de 
96 p., editat per 
Vi da Creixent, el 
co ne gut movi-
ment cristià de 
persones grans, 
inclou els te   mes 
que tre ba llaran els membres d’a quest 
mo vi  ment durant el curs 2014-2015. 
Són deu temes sobre com enlairar- 
se des de la maduresa humana cap a 
Déu. Ca  da un dels temes va acom-
panyat d’uns punts per a la re    flexió en 
grup i de les pregàries d’i  nici i de fi nal 
del treball dels grups. Es pot tro bar a 
la seu de Vida Creixent 
(c/ Va lència 218, 1r 2a, 
esq., 08011 Barcelona, 
t. 934 122 120, c/e: in-
fo@vi da creixent.org).
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de Catalunya, associa da al Camillia-
num de Roma. Adreçat a sacerdots, 
religiosos/es, treballa dors/ ores de 
la salut i tercera edat, vo lun  taris a par-
ròquies, etc. Les classes s’impartiran 
en castellà els di marts de 15.30 a 
19.30 h, del 7 d’octubre de 2014 al 16 
de juny de 2015, a la seu de l’Es cola 
(pl. Ur quinaona 11, 3r 1a). Les per-
sones que ja disposen de la titula ció 
i vul   guin actualitzar la seva formació 
o aprofundir en algun dels temes es 
poden inscriure als mòduls oberts. 
Informació i inscripcions: t. 933 182 
738, c/e: csscc@csscc.org. Informa-
ció completa a: www.csscc.org

Curso bíblico. La Asociación de Ami gos 
de María Benedicta, que promue ve la 
causa de canoniza ción de la sier va 
de Dios María Be nedicta Daiber y el 
apostolado bí blico iniciado por ella, 
reanudará sus cursos bíblicos la pri-
mera se  mana de octubre, en los dis-
tintos centros y horarios. Estos cursos 
están abiertos a todo el que quie  ra 
profundizar nuestra fe siguiendo la Pa -
labra de Dios. No es necesario ins-
cribirse y la aportación es vo lun   ta ria 
y anónima. Información: t. 932 370 
365 / 680 949 841.

Breus
El Papa dina  a l’autoservei amb els 
treballadors. El passat 25 de juliol, 
el papa Francesc va voler di nar a l’au-
to servei on mengen els em pleats del 
Va ticà. Es va posar a la cua com tot-
hom per recollir la safata amb el seu 

ja de la solemnitat de la Mare de Déu 
de la Mercè. En aca   bar, es venerarà la 
relíquia de sant Pio.

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - E. Gra na  -
dos, 6). Diumenge 28 de set. (18 h), 
concert solidari a favor de la «Funda-
ción Manos Providen tes», de Cali. 
Obres de: Schubert, Brahms, Ludo-
vic, Mozart, Millet, Morera i Al béniz.

Presentació de dos llibres. 100 pre-
guntas sobre El Cristianismo i 100 
preguntas sobre El Islam, ambdós 
de Josep Lluís Vázquez Borau. Dijous 
25 de setembre (19 h), a la lli breria 
Claret (c/ Roger de Llúria, 5). Hi inter-
vindran Nicolás Saiz, teòleg i Gabriel 
Sanz, expert en diàleg inter religiós.

Cursos

Curs 100% en línia de diàleg entre 
ciència i fe. El proper 6 d’octu bre 
co mençarà una nova edició del curs 
«Ciència i fe en diàleg», que organit-
za la Facultat de Teologia de Cata  lu nya 
amb el patrocini del Pontifici Consell 
per a la Cultura (Vaticà). El curs vol 
aju dar els cristians a donar raó de la 
seva fe davant les pre gun  tes que po-
den sorgir des de la ciència (cas Ga-
lileu, evolució i creació...). Més infor-
mació a: www.Cien ciaiFeBCN.com

Formació en pastoral sanitària. Curs 
organitzat per l’Escola de Pas toral Sa-
nitària «Nostra Senyora de la Salut», 
dels Centres Sociosani ta    ris Catòlics 

AGENDA FOTONOTÍCIA

« Gaudí torna 
a Mallorca»
Amb aquest títol, el cardenal 
de Barcelona i el bisbe de 
Mallorca —que apareixen en la 
foto— varen inaugurar el passat 
28 de juliol l’exposició itinerant 
Gaudí i la Sagrada Família, 
instal·lada al Museu Diocesà 
de Palma de Mallorca. 
En el decurs de l’acte, 
el comissari de l’exposició 
i crític d’art Daniel Giralt-Miracle 
va fer referència al llegat de Gaudí 
a Mallorca, on l’arquitecte 
i el bisbe Campins, ara fa cent 
anys, van portar a terme la 
reforma de la catedral.

Actes i 
conferències
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† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Durante los próximos meses, Bar-
celona vivirá la segunda fase del 
Congreso Internacional de Pasto ral 
de las Grandes Ciudades. La pri  mera 
fase la celebramos el pa sa      do mayo 
durante tres días y ahora estamos 
preparando la segunda fa se, que ten-
drá lugar del 24 al 26 de noviembre 
y reunirá a una vein te na de cardena-
les y arzobispos de grandes metrópo-
lis de todo el mun do. Estos, ante las 
propuestas for muladas en la primera 
fase, harán una valoración de estas 
y las enriquecerán con sus propias 
experiencias. Deseamos ofrecer los 
resultados de todo el Con greso al pa-

pa Francisco, que nos recibirá el día 
27 de noviembre en Roma. 
  ¿Qué esperamos de este Congre -
so? Esperamos consolidar y mejorar  
la presencia cristiana en las gran-
des ciudades y en la cul tu ra urba -
na. En este sentido, es muy ilustrati -
vo un hecho que se puede expresar 
diciendo que la fe y la cultura cris-
tianas ya no son he  gemónicas en la 
mayor parte de las grandes con-
cen  traciones urbanas actuales. El 
papa Francisco, que siempre se ha 
interesado por la lla mada pas to ral de 
las grandes ciudades y ha apoyado 
y seguido con mucho interés nues-

tro Congreso de Barcelona, formula 
este hecho, en pocas palabras, 
cuando escribe en su documento 
programático ti tulado La alegría del 
Evangelio: «Nuevas culturas siguen 
gestándose en estas enormes geo -
grafías humanas en que el cris tia   -
no ya no suele ser promotor o ge  ne-
ra dor de sentido, sino que recibe 
otros lenguajes, sím bo   los, mensajes 
y pa radigmas que ofrecen nuevas 
orientaciones de vida, a menudo en 
contraste con el Evangelio de Je sús. 
Una cultu ra iné dita late y se ela bora 
en la ciu  dad.» 
  No pretendemos presentar un 
sólo modelo de presencia cristia-
na en el mundo urbano. Preparan-
do el Congreso, he tenido ocasión 
de recordar un texto de los inicios 
del cristianismo, concretamente del 
principio del siglo II de la era cristia-
na. Es la llamada Epístola a Diogne-
to, que describe cómo los prime-
ros cristianos se integraban en las 
ciudades con la ilusión por ser co-
mo el alma de la sociedad de su 
tiempo. 
  He aquí unos fragmentos de es  ta 
famosa carta: «Los cristianos no se 
distinguen de los demás hom bres ni 

por su tierra ni por su habla ni por 
sus costumbres. Porque no habitan 
en ciudades exclusi vas para ellos ni 
hablan una lengua extraña ni tienen 
un estilo de vida separado del estilo 
de los otros hombres. Residiendo en 
ciu  dades griegas o bárbaras, según 
la suerte que cada uno ha teni do 
en la vida, adaptándose en el vesti-
do, la comida y otros aspectos de la 
vida a los usos y costumbres de ca-
da país, muestran sin embargo un 
es tilo peculiar de con ducta admira-
ble y, según confesión de todos, sor-
prendente. Pa san el tiempo en la tie-
rra, pero tienen su ciudadanía en el 
cielo. Obedecen las leyes estableci-
das, pero con su vida sobrepasan 
las leyes.»
  También los cristianos de hoy —co   -
 mo dijo uno de los expertos que par-
ticipó en la primera fase del Con-
greso—, integrados en comunida-
des sencillas y humildes, centra das 
en la eucaristía y la oración, están lla-
mados a ser un signo de esperan za y 
de solidaridad en me-
dio del mundo urbano. 
Volveremos a hablar, 
si Dios quiere, en un 
próximo comentario.

Los cristianos 
en la ciudad

PALABRA Y VIDA 

Vols rebre cada setmana a casa 
el Full Dominical? Església de Bar-
celona ofe  reix aquesta oportunitat 
per tan sols 70 E l’any. A més, amb 
aquesta promo ció no no més tindran 
el Full Dominical setmanalment a la 
seva bústia sinó que també re bran, 
a finals d’any, una edició especial 
—enquadernada i impresa digital-
ment— amb tots els Fulls Dominicals 

de l’any. D’aquesta mane ra, els lec-
tors podran conservar tots els exem-
plars i tenir l’historial complet de pu-
blicacions diocesanes a la seva dis-
posició. La subscripció es farà efecti-
va a partir de l’1 de gener del 2015. 
Per subscriure’s al Full Dominical, 
s’ha d’omplir la butlleta de subscrip-
ció de so ta amb les seves dades per-
sonals i el compte corrent assignat. 

SUBSCRIU-TE AL

full DOMINICAL
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Adreça

C.P.    Ciutat

Telèfon    E-mail

Titular
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Aquesta butlleta s’ha d’enviar, per 
correu ordinari, a la següent adreça:

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mitjans de Comunicació Social
c/ Bisbe 5, 4a planta
08002 Barcelona

O, si ho prefereixen, poden enviar 
totes les dades requerides a través 
del cor reu electrònic secretariamcs@
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